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O Ano de Colher – O Fruto das Nossas Orações
“

Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha
uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos;”

Apocalipse 5:8 (NVI)

Foco de Oração: Um dos desafios mais difíceis na vida do cristão é o fato de que nem sempre vemos as
respostas de nossas orações. Sim, existem aqueles momentos em que uma resposta às nossas orações vêm pela
graça de Deus de uma forma oportuna, mas não tão frequentemente, as vezes achamos que demora muito ver a
resposta às nossas orações, ou talvez nunca vemos a resposta. Apocalipse 5:8 nos dá uma perspectiva celeste
sobre a oportunidade afetividade de nossas orações. Vemos aqui um vislumbre da sala do trono majestoso de
Deus. Aqui, as orações dos santos são descritas como incenso que é mantido em taças de ouro diante do trono de
Deus. Estas orações são armazenadas lá até a hora correta para elas serem derramadas em resposta (Apocalipse
8:3-4). Que encorajamento saber que nossas orações não estão perdidas diante de Deus. As orações que são
feitas na vontade de Deus são preciosas para Ele. Incenso é muitas vezes usado para significar oração na Bíblia.
Deveser ser incentivados a orarmos segundo a Sua vontade, pois elas não são perdidas na atmosfera, elas são
mantidas por Deus para o tempo adequado de Sua escolha para dar o fruto que Ele criou. Ao invés de desistir,
esta verdade deve nos encorajar a continuar a orar, mesmo que não vejamos os frutos de nossas orações neste
tempo. Precisamos ter confiança na fidelidade de Deus para trazer o fruto das vossas orações na hora certa e da
maneira certa. Devemos orar sempre e nunca desistir, porque o tempo para a resposta pode estar apenas à frente
de nós.
Dia 1: Medite sobre quão preciosa suas orações são para Deus, a ponto dele compara-las a incenso
precioso.
Dia 2: Existem algumas coisas que você pediu em oração e já desanimou pelo demora da resposta?
Dia 3: Peça ao Senhor para renovar a sua fé de que Ele mantém suas orações diante do seu trono, e elas
não estão perdidas
Dia 4: O que você oraria, se soubesse que suas orações estavam sendo mantidas diante do trono de
Deus?
Dia 5: Ore para que sua igreja tenha uma visão de como preciosa são suas orações para Deus.
Dia 6: Ore por um sentimento de unidade entre as igrejas de sua cidade para orarem até que as taças
sejam derramadas sobre a sua cidade.
Dia 7: Ore para que os missionários de sua igreja sejam incentivados, na suas orações.
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